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Drammens Sportsfiskere
Vannmiljøutvalget

Årsberetning 2010
Vannmiljøutvalgets medlemmer har i 2010 bestått av Petter Øijord (leder), Rolf
Nyborg, Kjell Erik Larsen, Øivind Juul Nielsen og Borgar Pedersen
(sekretær/kasserer).
Vannmiljøutvalgets aktivitet består for det meste av utadrettet virksomhet. Det
dreier seg om befaringer av vann, bekker og elver, spesielt Drammenselva og
Drammensfjorden. Det tas vannprøver der vi mener dette er nødvendig. Utvalget
har dialog og møter med kommunene, Fylkesmannen og andre offentlig
instanser, samt med eksterne konsulenter og eksperter. Vi arbeider for at fisken
og økosystemene skal fungere best mulig, og at vi skal kunne spise den fisken vi
fisker uten å være redd for skadelige giftstoffer. I tillegg arbeider vi for bedre
tilgjengelighet for fisking.
Dette årets virksomhet har vært begrenset av at vi ikke har fått noe økonomisk
tilskudd, verken fra DS eller fra andre sponsorer. Vi jobber mye gratis på
hobbybasis, men med en så stor virksomhet som vi har hatt de senere årene så
har vi også hatt en del utgifter, særlig til administrasjon og til vannanalyseutstyr.
De midlene vi nå har stående på konto, er i hovedsak øremerket til
Kjøsterudbekken/Sjøørretprosjektet.
Det er sjelden de endelige resultatene av det vi har vært med på å skape
kommer godt nok frem, i alle fall på kort sikt. Et unntak er Kjøsterudbekken på
kirkens område som ble ferdig restaurert i 2008.
Vannmiljøutvalget har jobbet systematisk og langsiktig for å få gjennomført
mange store og viktige miljøprosjekter lokalt. I perioden 2005 - 2010 har vi hatt
en betydningsfull rolle som pådriver i forbindelse med planlegging og
gjennomføringen av blant annet disse prosjektene:
-

Dramstadbukta-saken: Forurensede masser fra Fredriksted til Langøya.
Utdypingen av Svelvikterskelen og dypvannsproblematikken i
Drammensfjorden.
Undersøkelser av miljøgifter i sedimenter på dype områder av
Drammensfjorden.
Restaurering av Kjøsterudbekken på kirkens område.
Sjøørretprosjektet Kjøsterudbekken. Overvåking av bekken og
planlegging av videre tiltak.
Utviklingen av Lierstranda. Kommunalt seminar/seminarer, møter og
høringsuttalelser.
Opprydding av miljøgifter i Gilhusbukta på land og på bunnen av bukta.
Kartlegging av fisk og biomangfold i Drammensfjorden.
Høringsuttalelse til kommuneplan for Drammen.
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Studietur til Stockholm for Lier kommune og Lier Industriterminal
2009.
Planlegging av Studietur til Stockholm for Vannmiljørådet med ni
kommuner, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og frivillige
organisasjoner 2008 -2010.
Opprydding av miljøgifter i og langs Drammenselva og fjorden. Ren
Drammensfjord-prosjektet via Fylkesmannen. Møter, seminarer og
befaringer. Befaringer på bl.a. Henriksdal renseanlegg og miljøbyen
Hammarby sjöstad i Stockholm.
Forurensing og kloakkrensing av Drammenselva og fjorden. Vannprøver
og møter med V/A.
Vannprøver: Kjøsterudbekken, Drammenselva, Lierelva,
Drammensfjorden og Damtjern ved Lierskogen.
Forurensning og fiskedød i Damtjern i 2007. Møter, prøvefiske,
vannprøver og tiltak. Planlagt fiskeutsett og gytegrus.
Foredrag og gaver fra Bjørn Rune Gjelsten på klubbhuset
Nasjonal Sjøørretkonkurranse.
Mediaprisen i NJFF for 2007 til DS på grunn av mye aktivitet.
Tekst og bilder til DS sin 75-års jubileumsbok 2010.

Til en del av disse prosjektene har vi tallfestede kostnader, men ikke til alle. Vi
kan derfor si at Vannmiljøutvalget gjennom sitt arbeid fra 2005 til 2010 mer eller
mindre har vært pådriver for miljøprosjekter som til sammen har hatt kostnader
på mellom 15 og 20 millioner kroner.
Møter, konferanser, befaringer og dugnader
Fylkesmannen i Buskerud miljøvernavdelingen – fire møter/konferanser,
Vannmiljørådet – ett møte. Fire møter er avholdt med personer som har
interesse for utviklingen av Lierstranda.
Befaring og pressekonferanse i Gilhusbukta etter ferdig opprydding av
miljøgifter/kreosot i sjøbunn ved NOAH AS 2.12.2009
Befaring av Lierstranda med båt 14. juni 2010
To befaringer Sjøørretprosjektet Kjøsterudbekken – 16.9. og 28.10.
Mye av Vannmiljøutvalgets aktiviteter skjer via telefon, data, e-post og Internett.
Saker:
Sjøørretprosjektet Kjøsterudbekken
Planlegging/vurdering av videre tiltak som vanntilførsel, tiltak i meanderløp og
innsetting av terskler i rør fra Drammenselva til Rosenkrantzgata. I tillegg utført
planlegging og oppfølging på kirkens område.
58 ørret av 1 til 4-somrige ble registrert 28. oktober. Ingen gytefisk av sjøørret.
I 2009 var det vanskelige telleforhold på grunn av mye vann. I 2008 ble det
registrert 26 småørret i slutten av oktober, og i 2007 ble det registrert 100.
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Vi har hittil observert bare to sjøørret av gytefisk i Kjøsterudbekken. En på ca
30 cm og en på 40 cm som sto ved siden av hverandre i en kulp. Det var i 2007.
Prosjektgruppen for Kjøsterudbekken ledes av Vannmiljøutvalget og har normalt
to møter årlig. Representanter fra Drammen kommune, Fylkesmannen, NVE,
kirken og Solbergelva Jeger- og fiskerforening er med i prosjektgruppen i tillegg
til Vannmiljøutvalget.
Ren Drammensfjord 2015
Vannmiljøutvalget har hatt to møter med Fylkesmannens miljøvernavdeling (som
leder prosjektet) for å bidra med innspill.
Den 23. juni sendte vannmiljøutvalget inn et omfattende protestskriv til Klima- og
forurensningsdirektoratet - Klif: ”Ikke tilfredsstillende behandling av ROM-TOMTA”.
Det viste seg at direktoratet hadde gitt en tillatelse til grunneieren ROM Eiendom som
gikk ut på en bare delvis opprydding av de farlige miljøgiftene (kreosot) som ligger i
grunnen på ROM-tomta ved Brakerøya. Sigebrønner, grøfter, spunting og et
overvåkingsprogram skulle være tilfredsstillende mente Klif.
Vannmiljøutvalget har lenge hevdet at det må ryddes opp etter en minst like god
standard som det som er gjort på Gilhus. Nemlig full utskifting av de forurensede
massene – med nye rene masser. Å gi tillatelse til en lettere og billigere løsning for
miljøoppryddingen av ROM-tomta, ville være både en forskjellsbehandling (i forhold til
oppryddingen på Gilhus), uakseptable svake krav og mulig saksbehandlingsfeil mente vi.
Vi påsto også at tillatelsen vil bryte med intensjonene i veilederen for tistandsklasser for
forurenset grunn. En slik delvis opprydding ville også være i strid med vedtatt
kommuneplan for Lier kommune.
Klima- og forurensningsdirektoratet argumenterte med at det ville bli urimelig høye
kostnader for grunneier ved en eventuell masseutskifting på ROM-tomta, og at det
derfor måtte tillates en billigere løsning. Vi fikk svar på vår henvendelse også via
pressen, da saken flere ganger ble omtalt i Drammens Tidende sommeren 2010.
Vedtaket om en billig og dårlig løsning ble stående.
ROM Eiendom A/S er NSB sitt eiendomsselskap der Den norske stat er eier.
Damtjern ved Lierskogen
Vannmiljøutvalget begynte å sette fokus på Damtjern i 2007 da vi oppdaget død
fisk i vannet og tok vannprøver som viste alt for høyt innhold av nitrogen.
Vannet er fortsatt forurenset. Pukkverksdriften ved den nye motorcrossbanen ble
avsluttet høsten 2010 etter over ett år med utsettelser.
Fortsatt er nitrogenverdiene fra Gjellebekken alt for høye. Renseanlegg ved
Franzefoss Pukk er enda ikke etablert. Nå blir det ytterligere utsettelser av
renseanlegget da tiltakshaver har søkt om å få anlegge et plantebasert
renseanlegg innenfor NLF-området (Landbruks-, natur- og friluftsområde).
Lier kommune og Fylkesmannen følger opp med vannprøver og tiltak til
vannkvaliteten er bra nok (for ørret).
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Studietur til Stockholm
Kommunene i Drammensregionen (Vannmiljørådet med 9 kommuner) har som
målsetting om å bli best på vannmiljø i Norge. Samtidig er Stockholm av EU
utnevnt til Europas miljøhovedstad for 2010, sikkert ikke uten grunn.
Vannmiljøutvalget har derfor de siste årene arbeidet svært aktivt for å få
gjennomført en tre-dagers vannmiljørelatert studietur til Stockholm i 2010.
Utvalget har lagt ned enormt mye arbeid med forberedelser og planlegging, og vi
har blant annet selv vært på befaringer og i møter med aktuelle instanser i
Stockholm. Blant annet har vi vært på Henriksdals reningsverk og i miljøbyen
Hammarby sjöstad to ganger. Vi har siden 2006 opparbeidet gode forbindelser
med mange ansvarlige og etatsjefer i Stockholm stad. Eksperter og forskere
innenfor temaet vannmiljø og utvikling/utbygging har vi også opparbeidet gode
forbindelser til.
Fra svensk side har det hele tiden vært en svært positiv holdning til det å hjelpe
til med gjennomføringen av den planlagte studieturen. Alle har bidratt i detalj
med å utarbeide et program som skulle være skreddersydd.
Vannmiljørådet i Drammensregionen, støttet av representanter fra Fylkesmannen
og Buskerud fylkeskommune syntes forslaget om en studietur til Stockholm var
et svært bra forslag og initiativ. Vi fikk derfor bevilget 120 000 kroner fra
Vannmiljørådet til gjennomføring av den faglige delen av studieturen som skulle
gjennomføres 8. – 10. september.
Etter å ha ferdigpakket all planlegging av programmet og reservasjoner av
foredragsholdere, guider, buss, hotell, middager og severdigheter med mer, fikk
vi den 31. august beskjed om at Vannmiljørådet hadde trukket tilbake det
innvilgede beløpet på 120 000 kroner. Årsaken var at syv representanter fra de
forskjellige kommunene hadde trukket seg fra studieturen, uten å oppgi grunn.
Dermed måtte alle reservasjoner avbestilles omgående. Det var flaut, på vegne
av det offentlige!
Dette medførte at de 13 påmeldte deltakerne (av i alt 20 plasser) som gjerne
ville på studietur, ikke fikk noen tur. Et skikkelig antiklimaks for en studietur som
på frivillig basis og kostnadsfritt ble prosjektert for det offentlige.
Det er all grunn til å spørre seg hvordan kommunene i Drammensregionen skal
oppnå målsettingen om å bli best på vannmiljø i Norge. Er de allerede på toppen
og ferdig utlært, siden de ikke har interesse av å ta til seg ny kunnskap? Og
hvordan vil det gå med samarbeidet for å utvikle et best mulig vannmiljø i
Drammensregionen?
Det må understrekes at Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Øvre Eiker kommune
og Lier kommune virkelig gikk inn for å gjennomføre studieturen og meldte seg
på deltakerlisten. Godt vann-prosjektet i Drammensregionen og
Naturvernforbundet i Drammen meldte seg også velvillig på studieturen i tillegg
til Vannmiljøutvalgets representanter.
Borgar Pedersen
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